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PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR MED SBK
SKÅNES DISTRIKT
Datum:
2017-03-11
Tid:
10.00–13.25
Plats:
Revingehed
Närvarande DS: Kirsten Silow Örnberg, Klas Widén, Ingrid Jansson, Bengt Hellman, Anders Therup, Arne Jonsson, Marie Andersson och Eva Paulin.
Hedersledamöter: Sten Nilsson, Rolf Weiffert, Leif Borgenlöv (till och med § 19) och Per
Mortensen.
Ombud från följande klubbar: Bjuv, Eslöv, Göinge-Broby, Helsingborg, Hässleholm,
Hörby, Höör, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Oxie, SBK Malmö, Sjöbo, Skurup, Söderåsen, Tollarp, Trelleborg, Veberöd, Ystad, Åhus, Ängelholm, Örkelljunga, Boxer, och
Hovawart. Sammanlagt var 22 lokalklubbar och 2 rasklubbar representerade.
Anmält förhinder: LET Andersson och Solveig Flensburg båda DS, Barbara Sandnäs och
Carina Boijertz båda hedersledamöter, Höganäs, Simrishamn och Australian Shepard.
Vid protokollet: Klas Widén, distriktssekreterare.
§1
Årsmötets öppnande
Distriktets vice ordförande Kirsten Silow Örnberg hälsade alla varmt välkomna till det ordinarie årsmötet. Ett särskilt välkommen riktades till hedersledamöterna Sten Nilsson, Rolf
Weiffert, Leif Borgenlöv och Per Mortensen.
Efter ett inledningsanförande där bland annat vikten av att noga följa utvecklingen av Förbundsstyrelsen ställningstagande till SKK:s organisationsutredning och att delta i enkäten
kring detta, förklarade därefter distriktets vice ordförande mötet vara öppnat.
§2
Fastställande av röstlängd
Röstlängden i enlighet med det förenklade förfarandet med enbart klubbar föredrogs av distriktssekreteraren genom upprop och fastställdes därefter.
§3
Val av mötesordförande
Valberedningen föreslog att distriktets hedersledamot Sten Nilsson såsom ordförande skulle
leda årsmötesförhandlingarna, vilket också beslutades och Sten Nilsson tackade för förtroendet.
§4
Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare
DS anmälde distriktssekreteraren Klas Widén som protokollförare.
§5
Val av två justerare – tillika rösträknare
Mötet beslutade att välja Mats Eriksson och Gunilla Andersson att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll samt att tillika fungera som rösträknare.
§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av
personer enligt § 7 moment 6.
Beslutades om närvaro- och yttranderätt för de representerade rasklubbarna samt för de
närvarande hedersledamöterna och de särskilt inbjudna gästerna och pristagarna.
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§7
Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
På uppmaning av mötesordförande lämnade distriktssekreteraren en kort redogörelse för vad
stadgan kräver, redogjorde för hur kallelse skett och lämnade ordet fritt, varefter årsmötet
förklarades vara stadgeenligt utlyst.
§8
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes i förelagt utsänt skick.
§9

Genomgång av DS verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse.
Mötesordförande Sten Nilsson gick kort igenom verksamhetsberättelsen punkt för punkt. Distriktskassören gick igenom resultat- och balansräkningarna och kommenterade särskilt vissa
poster. Därefter redovisades i ordinarie revisorernas frånvaro revisionsberättelsen på projektionsduk och förevisades i original från podiet.

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av
årets resultat.
Balans- och resultaträkningarna fastställdes liksom DS förslag om att årets resultat skall
balanseras i ny räkning.
§ 11
Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
Mötet beslutade att bevilja DS ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
§ 12
Uppvaktningar
Leif Borgenlöv delade ut pris och blomsterbukett till distriktsmästarna i spår Anna-Kerstin
Svensson, skydd Mats Eriksson och sök Elisabeth Montén. Påpekades att Anna-Kerstin
Svensson med Valltazz Zenna tillika utsetts till årets SBK-hund.
Ingrid Jansson delade ut SBK:s förtjänsttecken och blomma till Felicia Ljunggren och uppmanade lokalklubbarna att framledes inkomma med förslag på lämpliga framtida kandidater.
Kirsten Silow Örnberg uppvaktade Anna-Kerstin Svensson i anledning av hennes nyligen
inträffade 70-årsdag med present och blomma.
§ 13

Genomgång av DS förslag avseende mål, rambudget, medlemsavgift och
andra ärenden.
Mötesordförande gick igenom den första delen av verksamhetsplanen för 2017, där distriktets
mål finns specificerade och därefter även resterande del.
Distriktskassören presenterade rambudgeten för 2017 och den preliminära för 2018 samt
kommenterade vissa poster särskilt. Någon fråga ställdes och besvarades. Någon post kommenterades i positiva ordalag.
DS förslag om att skjuta upp beslutet om medlemsavgift för 2018 till distriktsmötet i september presenterades av distriktssekreteraren, som också framförde att beslutsavsikten var oförändrad avgift.
Några andra ärenden förelåg inte.
§ 14
Beslut i ärenden enligt paragraf 13
Beslutades att godkänna DS förslag avseende mål, rambudget för 2017, preliminär rambudget
för 2017 och medlemsavgift för 2018.
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§ 15
Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Mötesordförande hänvisade till genomgången av verksamhetsplanen i enlighet med § 13.
§ 16

Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1, samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Följande val förrättades:
Ordförande LET Andersson
omval 1 år
Vice ordf. Kirsten Silow Örnberg
omval 2 år
Kassör Ingrid Jansson
omval 2 år
Ord. led. Arne Jonsson
nyval 2 år
Suppleant Eva Paulin
omval 2 år
Suppleant Mikael Bonder
nyval 2 år
Suppleanternas tjänstgöringsordning – 1. Marie Andersson 2. Eva Paulin 3. Mikael Bonder.
§ 17
Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9.
Följande val förrättades:
Ordinarie revisor Lennart Hultberg
omval 1 år
Ordinarie revisor Kurt Floberg
omval 1 år
Revisorssuppleant Göran Ferm
omval 1 år
Revisorssuppleant Sven Kollberg
omval 1 år
§ 18
Val av valberedning.
Följande val förrättades:
Sammankallande Per Mortensen
Ledamot Lars-Åke Ljung

omval 1 år
omval 2 år

§ 19
Beslut om omedelbar justering av paragraferna 16 - 18.
Beslutades om omedelbar justering av paragraferna 16 – 18. Ett särskilt protokoll för detta
upprättades och justerades (bilaga 1).
Förhandlingarna ajournerades för lunch klockan 11.10 och återupptogs 12.00
§ 20
Inspirationsföreläsning av Troed Troedson från Paradigmmäklarna
Troed Troedson talade inspirerat och inspirerande i cirka 70 minuter och påpekade avslutningsvis att vägen till överlevande, tillväxt och framgång för oss som organisation ligger i att
inte vara långsiktiga och traditionstänkande utan i att vara innovativa, kortsiktiga, förändringsbenägna och alltså agila.
Troed Troedson tackades med en blomsterbukett och applåder.
§ 21

Beslut om DS förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under paragraf 13.
Noterades att inga obehandlade förslag eller motioner förelåg.
§ 22
Tilldelande av förtjänstmedaljer och kallande av hedersledamöter
Bengt Hellman tilldelades distriktets förtjänstmedalj ur Kirsten Silow Örnbergs hand. Kirsten
Silow Örnberg meddelade att samma medalj också tilldelats Solveig Flensburg, som tyvärr
var förhindrad att ta emot den i samband med årsmötet.
Mötesordförande Sten Nilsson meddelade att DS föreslagit att Kirsten Silow Örnberg och
Bengt Hellman skall kallas till att vara distriktets hedersledamöter, vilket mötet biföll.
Samtliga fick också ta emot en blomsterbukett.
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§ 23
Årsmötets avslutande
Mötesordförande Sten Nilsson tackade för äran att leda mötet och återlämnade ordförandeklubban till omvalde vice distriktsordförande Kirsten Silow Örnberg, som i sin tur tackade
mötesordförande för ett väl genomfört årsmöte och överlämnade en blomsterbukett från DS.
Slutligen tackade vice distriktsordförande för visat intresse och bra förhandlingar, berättade
om LET Anderssons 30 år i distriktsstyrelsen i obruten följd och om att han kommer att uppvaktas i för detta av DS vid lämpligt tillfälle och uppmanade slutligen alla att köra försiktigt
hem, varefter mötet förklarades vara avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

KLAS WIDÉN
Klas Widén, distriktssekreterare

KIRSTEN SILOW ÖRNBERG
Kirsten Silow Örnberg, vice distriktsordförande och hedersledamot. Ordf. §§ 1–3 & 23

STEN NILSSON
Sten Nilsson
Årsmötesordförande och hedersledamot. Ordf. §§ 4–22

MATS ERIKSSON
Mats Eriksson
Justerare

Bilagor:
Bilaga 1

GUNILLA ANDERSSON
Gunilla Andersson
Justerare

§ 19 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 16–18

